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บทน�ำ

เมือ่ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนล้านนากับดินแดนภาคใต้
ของประเทศไทย อาจดูเหมือนว่าไม่นา่ จะมีความสัมพันธ์กนั มากนัก ทัง้ นี้
ด้วยความห่างไกลของพื้นที่ ประกอบกับการที่มีดินแดนภาคกลางของ
ประเทศไทยคั่ น อยู ่ แต่ ห ากพิ จ ารณาจากหลั ก ฐานในด้ า นภาษา
วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ จะพบว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นร่องรอย
หลักฐานในเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ ภาษา วรรณกรรม และศิลาจารึก
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางประวัตศิ าสตร์ อันเกิดจากการเคลือ่ นย้าย
ผูค้ นจากดินแดนล้านนาลงมายังภาคใต้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือว่าเป็น
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อมีกการอพยพผู้คน
ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมาย่อมได้แก่การเคลือ่ นย้ายทาง
วัฒนธรรม อันน�ำไปสู่การผสมผสานทางวัฒนธรรมด้วย
อย่ า งไรก็ ต ามปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ค ่ อ ยได้ มี ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ทางด้านประวัตศิ าสตร์ ภาษา และวรรณกรรมระหว่างล้านนากับภาคใต้
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างชัดเจนมากนัก บทความเรื่องนี้จึงพยายาม
น�ำเสนอข้อมูลต่างๆ เบื้องต้น เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดินแดน
ทั้งสองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ศานติ ภักดีค�ำ

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับภาคใต้ในบริบทประวัตศิ าสตร์
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แม้ว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการรับรู้ระหว่างดินแดน
ล้านนากับภาคใต้ ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในต�ำนานเรือ่ งสิหงิ คนิทาน
หรือ ต�ำนานพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นต�ำนานที่แต่งขึ้นโดยพระโพธิรังสี
เป็นภาษาบาลี ได้กล่าวถึงพระร่วงได้พระพุทธรูปพระพุทธสิหิงค์จาก

วารสารวิชาการ

“...๏ ศักราช ๗๔๖ ปีชวด ฉ้อศก๑ สมเดจ์พระรามเมศวร
ให้เทียบพล ยกขึน้ ไปเมืองเชียงใหม่ตงั้ ค่ายหลวงไกลคูเมือง ๑๕๐
เส้น ให้นายทับนายกองตั้งค่ายล้อม แลแต่งการจะปล้นเอาจงได้
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ยิงปืนใหญ่ออกมาก�ำแพงพังออกกว้างประมาณ
๕ วา พระเจ้าเชียงใหม่ขึ้นยืนถือพัดชนีอยู่บนเชีงเทิน ให้ทหาร
เอาหนังสือแขวนลูกธนูยงิ ลงมา ในหนังสือนัน้ ว่า ขอพระราชทาน
ให้งด ๗ วัน จะน�ำเครื่องพระราชบรรณาการออกไปจ�ำเรีญทาง
พระราชไม้ตรี พระเจ้าอยู่หัวจึ่งปฤกษาด้วยมุขมนตรีว่า พระเจ้า
เชียงใหม่ให้หนังสือออกมาดั่งนี้ควรจะให้งดหฤๅประการใด
มุขมนตรีย์นายทับนายกองปฤกษาว่า เกลือกพระเจ้าเชียงใหม่
๑

พ.ศ.๑๙๒๗
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เมืองนครมาไว้ยังสุโขทัยก่อนหน้าที่จะอัญเชิญไปอยู่ในดินแดนล้านนา
อันแสดงให้เห็นถึงความรับรู้เกี่ยวกับภาคใต้ของล้านนาก็ตาม
แต่หลักฐานส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของล้านนาที่ปรากฏใน
ภาคใต้ของไทย ส่วนใหญ่น่าจะเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจาก
การสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเชียงใหม่ จากนัน้ จึงมีการเคลือ่ นย้าย
หรืออพยพชาวล้านนาลงมาอยู่ในภาคใต้ของไทยหลายครั้ง แต่ที่ส�ำคัญ
ปรากฏในหลักฐานต่างๆ ดังนี้
๑. การเคลือ่ นย้ายสมัยสมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. ๑๙๒๗ เหตุการณ์
ดังกล่าวปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์
วัดพระเชตุพน ฉบับตัวเขียน กล่าวถึงสมเด็จพระราเมศวรตีเมือง
เชียงใหม่และการกวาดต้อนชาวล้านนาลงมาอยู่ในภาคใต้ ในรัชกาล
สมเด็จพระราเมศวรว่า
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จะเตรียมมิทันจึ่งคิดเปนกลอุบายมา ขอพระราชทานให้ปล้น
เอาเมืองจงได้ สมเดจ์พระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า เปนกระษัตรขัติวงษ์
เขาไม่ ร บแล้ ว เราจะให้ ร บนั้ น ดู มิ บั ง ควร ถึ ง มาทว่ า พระเจ้ า
เชียงใหม่จะมิได้คงอยูใ่ นสัตยานุสจั ก็ดี ใช่วา่ จะพ้นมือทหารเรานัน้
เมื่อไรฝ่ายในเมืองเชียงใหม่นั้นตีแตะบังที่ก�ำแพงทลายนั้นให้
ก่อขึน้ ครัน้ เจ็ตวันแล้วพระเจ้าเชียงใหม่มไิ ด้เอาเครือ่ งจ�ำเรีญทาง
พระราชไม้ตรีออกมา นายทับนายกองข้าทหารร้องทุกขราชว่า
เข้าในกองทับทนานละสิบสลึงหาทีซื้อมิได้ จะฃอพระราชทาน
เร่งปล้น พระเจ้าอยูห่ วั บันชาตามนายทับนายกอง ทรงพระกรุณา
สั่งให้เลืกกองทับเสียด้านหนึ่ง ให้เร่งปล้นในวันจันทร์ เดือน ๔
ขึ้น ๔ ค�่ำ เพลา ๓ ทุ่ม ๒ บาต เดือนตก เจ้าพนักงานยิงปืนใหญ่
น้อยรดมทั้ง ๓ ด้าน เอากระไดหกพาดปีนก�ำแพงขึ้นไป พระเจ้า
เชียงใหม่ต้านทานมิได้ เทครัวหนีออกเพลา ๑๑ ทุ่ม ทหารเข้า
เมืองได้ ได้แต่นักส้างบุตรพระเจ้าเชียงใหม่องค์หนึ่งมาถวาย
พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวตรัสต่อนักส้างว่า พระเจ้าเชียงใหม่
บิดาท่านหาสัตยานุสัจมิได้ เราคิดว่าจะออกมาหาเราโดยสัจ เรา
จะให้คงในราชสมบัติ ตรัสดัง่ นัน้ แล้วก็ให้นกั ส้างถวายสัตยานุสจั
พระเจ้าอยูห่ วั ก็ให้แบ่งไพร่พลเมืองไว้ภอสมควร เหลือนัน้ ให้เทครัว
อพยบหญิงชายลงมา ให้นักส้างลงมาส่งเสดจ์ถึงเมืองสวางค์บูรี
ทรงพระกรุณาให้นักส้างกลับขึ้นไปครองราชสมบัดิ ณะ เมือง
เชียงใหม่ พระเจ้าอยู่หัวเสดจ์เข้าเมืองพระพิศณุโลกนมัสการ
พระชินราชเปลือ้ งเครือ่ งต้นท�ำสักการบูชาสมโพธ ๗ วัน แล้วเสดจ์
ลงมาพระนคร แลลาวซึ่งต้อนลงมานั้นให้ไปไว้เมืองพัทลุง เมือง
สงขลา เมืองนคร เมืองจันทบูร...”

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร นั้นกรุงศรีอยุธยา
ยังไม่สามารถผนวกดินแดนสุโขทัยไว้ได้ การยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่
จึงไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ อีกทั้งยังไม่ปรากฏหลักฐาน
ในต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ด้วย
ดังนั้นจึงอาจสันนิษฐานว่า ผู้ช�ำระพระราชพงศาวดารน่าจะน�ำ
เรือ่ งราวของสมเด็จพระราเมศวร (ซึง่ เป็นพระนามก่อนขึน้ ครองราชย์ของ
สมเด็จพระเอกาทศรถ) ไปตีเชียงใหม่ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๑๔๓ มาลงไว้ โดยแก้ศักราชเป็นปีชวด
พ.ศ. ๑๙๒๗ เนื่องจากเข้าใจผิดว่า สมเด็จพระราเมศวรที่กล่าวถึง คือ
สมเด็จพระราเมศวร พระโอรสสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอูท่ อง)
๒. การเคลื่อนย้ายในพุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑ ปรากฏหลักฐานใน
ศิลาจารึกวัดแวง เมืองไชยา ปัจจุบันอยู่ในสุราษฎร์ธานี แสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของภาษาล้านนาสมัยพระเจ้าติโลกราชในศิลาจารึกหลักนี้
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร จึงสันนิษฐานว่า อาจเป็นไปได้ที่
สมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถจะโปรดให้ ช าวล้ า นนาที่ ส วามิ ภั ก ดิ์
เมือ่ ครัง้ หมืน่ ด้งนครถูกพระเจ้าติโลกราชประหารชีวติ มาอยูท่ เี่ มืองไชยา๒
ส่วนอาจารย์ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร กล่าวว่า น่าจะเป็นเหตุการณ์ใน
รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ประมาณ พ.ศ.
๑๙๘๕๓
๓. การเคลื่อนย้ายสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๑๔๓๒๑๔๔ เหตุการณ์ตอนนี้ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จ
พระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ฉบับตัวเขียน ที่กล่าวถึงเรื่องราวสมเด็จ
๒
๓

ประเสริฐ ณ นคร. สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘๒.
วินัย พงศ์ศรีเพียร. “จารึกวัดแวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี: จารึกภาษาเหนือในภาคใต้,” ใน ๑๐๐ เอกสารส�ำคัญ:
สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ล�ำดับที่ ๑๗ (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑ - ๑๒.
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พระเอกาทศรถ เสด็จไปเมืองเชียงใหม่ เมืองเถิน และเมืองล�ำพูน เมื่อ
พ.ศ. ๒๑๔๒ - ๒๑๔๓ รวมทั้งปรากฏในเอกสารพื้นเมืองของล้านนา
หลายฉบับด้วย และอาจเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ตอนนี้คือที่มาของการน�ำ
ไปเขียนเป็นเรื่องสมเด็จพระราเมศวรตีเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๑๙๒๗
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัด
พระเชตุพนฉบับตัวเขียนกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
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“...ครั้นทับหลวงเสดจ์ถึงต�ำบลคับแค สมเดจ์พระพุทธเจ้า
หลวงอัญเชีญพระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบรม
บพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวมายังพลับพลาไชย ก็มีพระราชโองการ
ด�ำหริะด้วยกัน ว่าแผ่นดินเมืองเชียงใหม่เปนจุลาจล เพือ่ พระราม
เดโช แลพญาน่าน พญาฝาง แลท้าวพญาเจ้าเมืองใหญ่น้อย
ทั้งปวงอันขึ้นแก่พระเจ้าเชียงใหม่นั้นชวนกันคิดร้าย แลจะรบ
พระเจ้าเชียงใหม่ดงั่ นี้ สมเดจ์พระพุทะเจ้าหลวงก็อญั เชืญพระบาท
สมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตรพุทธเจ้าอยู่หัวเสดต์
ไปเชียงใหม่ ระงับท้าวพญาทัง้ ปวงซึง่ คิดร้ายแก่พระเจ้าเชียงใหม่
นัน้ แลตรัสให้ทบั พญาก�ำแพงเพ็ช ทับพญาท้ายน�ำ้ ทับพญาเพ็ชบูร
ทั บ พญานครสวรรค์ ทั บ พญาไชยนาทไปโดยเสดจ์ แลทั บ
พระทุลอง ทับพญาแสนหลวง ทับพญานครเปนทับหน้า แล้ว
ด�ำหรัดให้เจ้าฟ้าแสนหวีไปโดยเสดจด้วย ถ้าเสรจ์ราชการแล้ว
จึ่งให้ส่งขึ้นไปยังเมืองแสนหวี จึ่งพระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุท
อิศวรบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ก็ยกทับหลวงเสดจ์
ไปโดยทางเชียงใหม่...

...พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยู่หัว ก็เสดจ์ถึงต�ำบลท่าขวดในวันอังคาร เดือน ๗
แรม ๙ ค�่ำ แลแรมประทับอยู่ในต�ำบลท่าหวดนั้น ๑๕ วัน...
๏ พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ก็มพี ระราชโองการตรัสสัง่ แก่หมืน่ ตองแลนาย
ศรีนาด ให้ไปทูลแก่พระเจ้าเชียงใหม่โดยคะดี ซึ่งพญาฝางแล
พญาน่าน ให้กราบทูลพระกรรุณานั้น เมื่อทับหลวงเสดจ์แรมทับ
อยู่ในต�ำบลท่าหวดนั้นเข้าแพงนัก พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุท
อิศวรบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ก็มพี ระราชโองการ
ตรัสถามพญาแสนหลวงว่า ไพร่พลขาดเสบียงอาหารดัง่ นีจ้ ะขยับ
ทับหลวงไปตั้งแห่งใดดี จึ่งพญาแสนหลวงกราบทูลพระกรรุณา
ฃอเชีญเสดจ์ยกทับหลวงไปตั้งในต�ำบลเมืองเถีน เพราะที่นั้นใกล้
ท่าเรือ พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยู่หัว ก็มีพระราชโองการตรัสใช้ขุนวิสุทธเสนา
แลขุนราชสวนจัน ให้ไปทูลพระเจ้าเชียงใหม่วา่ ทับหลวงจะเสดจ์
ไปตั้งในต�ำบลเมืองเถีน ๚ะ
๏ วันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค�่ำ สมเดจ์เอกาทฐรุทอิศว
รบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว ก็ยกพลพยุหะจาก
ท่าหวดไปตั้งในต�ำบลเมืองเถีน....
...อยู่มาพระมหาเทวีพระเจ้าเชียงใหม่ถึงแก่อนิจก�ำม์๔
พระเจ้าเชียงใหม่ก็ให้แสนหนังสือแค่นลงมากราบทูลพระกรรุณา
ฃอพระทุลองขึ้นไปช่วยแต่งการยกศภพระมหาเทวี แล้วแต่ง
พระไชยาทิปะผู้น้องพระทุลองลงมาถวายบังคมอยู่เฝ้าจ�ำน�ำ
๔

ฉบับพิมพ์ว่า ชีพิตักษัย
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พระบาทในทับหลวง ในเมืองเชียงใหม่นนั้ เกีดทรพิศ เข้าก็แพงนัก
พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้า
อยู่หัว ก็มีพระราชโองการตรัสใช้หลวงเทพเสนาบดีศรีสมุหะ
พระกระลาโหม ลงมายังกรุงเทพมหานครศรีอยุทธยาเอาล�ำเลียง
เข้าเสบียงขึ้นไปยังทับหลวง แลพระราชทานให้ขึ้นไปแก่พระเจ้า
เชียงใหม่ จึง่ ได้เลีย้ งไพร่พลประชาราษฎรทัง้ ปวงในเมืองเชียงใหม่
นั้น...
...สมเดจ์พระพุทธเจ้าหลวงๆ ก็มีพระราชโองการตรัสสั่ง
แก่นนธบาลให้ขึ้นไปกราบทูลพระกรรุณาพระบาทสมเดจ์เอกา
ทฐรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ ัว ฃอเชีญเสดจ์
ขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่ ให้เอาท้าวพญาทั้งปวงไปให้สมักสมาน
ด้วยพระเจ้าเชียงใหม่ ครั้นหมื่นนนธบาลขึ้นไปถึงทับหลวง
กราบทูลพระกรรุณาโดยสมเดจ์พระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชโองการ
ตรัสนั้น พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยู่หัว ก็มีพระราชโองการตรัสให้ข้าหลวงขึ้นไปหา
พระรามเดโช ณะ เมืองฝางว่า ทับหลวงจะเสดจ์ไปยังเมือง
เชียงใหม่ แลให้พระรามเดโชลงมาถวายบังคม ณะ เมืองเชียงใหม่
จึ่งตรัสใช้ข้าหลวงให้ขึ้นไปทูลแก่พระเจ้าเชียงใหม่ ว่าทับหลวง
จะเสดจ์ขึ้นไปตั้ง ณะ เมืองล�ำภูน ให้พระเจ้าเชียงใหม่ออกมา
รับเสดจ์ ณะ เมืองล�ำภูน จะเอาท้าวพญาหัวเมืองใหญ่นอ้ ยทัง้ ปวง
มอบแก่พระเจ้าเชียงใหม่ให้สมักสมานด้วยกัน ขณะนั้นพระเจ้า
เชียงใหม่ รูฃ้ า่ วก็แต่งท้าวพญาแสนเมืองให้ออกมาปลูกพระต�ำหนัก
รับทับหลวง แล้วก็แต่งต�ำหนักทีพ่ ระเจ้าเชียงใหม่จะเสดจ์ออกมา
อยู่นั้น

ครัน้ ถึง ณะ วันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึน้ ๑๑ ค�ำ่ พระบาทสมเดจ์
เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว ก็ยก
ทับหลวงเสดจ์จากเมืองเถีน แลพญาหลวงเมืองน่าน พญาแสน
หลวงพิงไชย พญาฝาง แลท้าวพญาหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งปวง
แลพระไชยาทิปะบุตรพระเจ้าเชียงใหม่ ก็ไปโดยเสดจ์ จึ่งยก
ทับหลวงเข้าไปตั้ง ณะ เมืองล�ำภูน ในขณะนั้นช้างม้ารี้พลฝ่าย
ท้าวพญาลาวทั้งปวงนั้นล้อมทับหลวงอยู่เปนแน่นหนา พระเจ้า
เชียงใหม่รวู้ า่ ท้าวพญาทัง้ ปวงพร้อมมูลอยูใ่ นทับหลวง แลช้างม้า
รี้พลมากนัก พระเจ้าเชียงใหม่จะออกมารับเสดจ์ทับหลวงไซ้
ก็คิดสงไสยเกรงฃามมิได้ออกมารับเสดจ์ ณะ เมืองล�ำภูนนั้น
...พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ก็ตรัสรูก้ ารซึง่ พระเจ้าเชียงใหม่คดิ สงไสยมิได้
ลงมายังทับหลวงนัน้ จึง่ มีพระราชโองการตรัสให้ทา้ วพญาหัวเมือง
มุขมนตรีทงั้ หลายพิภากษาว่า ซึง่ ทรงพระกรรุณาให้เรายกพลากร
มาทั้งนี้ เพราะเหตุ์ว่าทรงพระเมตาแก่พระเจ้าเชียงใหม่ เพื่อจะ
ให้ ร ะงั บ ท้ า วพญาลาวหั ว เมื อ งทั้ ง ปวงอั น กระด้ า งกระเดื่ อ ง
เปนปัจะนึกแก่พระเจ้าเชียงใหม่ให้ปรกติราบคาบ ท้าวพญาทัง้ ปวง
ก็มาพร้อมกัน ณะ เมืองเถีนสิ้น ฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ก็มิได้
ลงมา แต่งให้แต่แสนท้าวพญาลาวคุมเครื่องบรรณาการลงมา
เรือ่ งความทัง้ นีท้ ราบลงไปถึงฝ่าพระบาทสมเดจ์พระพุทธเจ้าอยูห่ วั
ผูท้ รงพระคุณธรรม์อนั มหาประเสรีฐ ด�ำหรัสเหนว่า เมืองเชียงใหม่
ยังมิปรกติจงึ่ ให้เรากลับขึน้ มาระงับเสียให้จงได้ พระเจ้าเชียงใหม่
ก็มิได้ลงมา กลับแต่งทับม้ามาซุ่มไว้ตีพระรามเดโชอันลงมาตาม
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ก�ำหนดอีกเล่า แลซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่ท�ำหย่างนี้ จะเหนเปน
ประการใด มุขมนตรีทงั้ ปวงปฤกษาว่า เดีมแผ่นดินเมืองเชียงใหม่
เปนจุลาจล พระเจ้าเชียงใหม่หาที่พึ่งมิได้ จึ่งให้ไปกราบทูล
เบื้องบาทยุคล ฃอเอาพระเดชเดชานุภาพปกเกล้าปกกระหม่อม
พระบาทสมเดจ์พระพุทธเจ้าหลวงทรงพระมหากรรุณาแก่พระเจ้า
เชียงใหม่จะให้คงอยู่ในเสวตรฉัตร จึ่งเชีญพระบาทสมเดจ์
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั เสดจ์ขนึ้ มาในไสมใช่ระดูกาล ป่วยการรีพ้ ลมาก
ครั้นทับหลวงเสดจ์มาถึงท่าหวด ตรัสให้ข้าหลวงไปหาท้าวพญา
ลาวอันกระด้างกระเดือ่ งต่อพระเจ้าเชียงใหม่ เดชะพระเดโชนุภาพ
ท้าวพญาลาวทั้งปวงมิอาจ์ขัดแขงอยู่ได้ ก็ภากันมาบังคมเฝ้า
ทูลอองธุลีพระบาทอยู่ในทับหลวง ณะ เมืองเถีนสิ้น พระเจ้า
เชียงใหม่ก็หามาไม่ ด้วยมิได้เชื่อพระเดชะเดชานุภาพ มีแต่
ความกลัวพญาลาวทั้งปวงมากกว่าพระราชอาชญา๕ อีก สมเดจ์
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ก็มไี ด้ทรงพระโทรมนัศเคืองพระไทย ต้องทรง
พระอุสาหะเสดจ์พระราชเนีร๖ กลับขึ้นมาถึงเมืองล�ำพูน ก�ำหนด
ให้ พ ระเจ้ า เชี ย งใหม่ ม าเฝ้ า ทู ล อองธุ ลี พ ระบาทพร้ อ มกั น กั บ
ท้าวพญาทั้งหลาย เพื่อจะพระราชทานพระราชโอวาท ให้ท้าว
พญาลาวสมัคสมานอ่อนน้อมต่อพระเจ้าเชียงใหม่ พระเจ้าเชียงใหม่
ก็มไิ ด้ลงมา กลับแต่งทับม้าไทใหญ่ซมุ่ ตีพระรามเดโชอันจะลงมา
เฝ้าทูลอองธุลีพระบาท จนพระรามเดโชมามิได้กลับคืนไปเมือง
ฝาง แลพระเจ้าเชียงใหม่โมหะจิตร มิได้เชือ่ พระเดชะเดชานุภาพ
แล้ว ซึ่งจะเสดจ์อยู่โปรดอีกเหลือการ อหนึ่งไพร่พลในทับหลวง
แลไพร่พลท้าวพญาลาวทั้งปวง ก็ขัดสนเสบียงอาหารนัก ฃอเชีญ
๕
๖

ฉบับพิมพ์ว่า พระราชอาญาสิทธิ์
ที่ถูกน่าจะเป็น เสดจ์พระราชด�ำเนีร.

เสดจ์พระราชด�ำเนีรทับหลวงเสดจ์กลับยังกรุงพระมหานครจึง่ ควร
เอาค�ำพิภากษากราบทูลพระกรรุณา จึ่งมีพระราชโองการตรัสว่า
พระเจ้าเชียงใหม่เปนคนหลงอยูแ่ ล้วจะละเสียนัน้ เหมือนไม่อะนุกลู
พระเจ้าเชียงใหม่ ประการหนึ่งก็จะเสียพระเกรียดิยศสมเดจ์
พระพุ ท ธเจ้ า หลวง ผู ้ ท รงพระคุ ณ ธรรมอั น มหาประเสรี ฐ ไป
ทั้งพระองค์จะทรงพระโกรธติโทษเราได้ ชอบให้ข้าราชการผู้มี
สติปัญาเข้าไปว่ากล่าวชี้แจงให้พระเจ้าเชียงใหม่ออกมาให้
จงได้ และให้ม้าต�ำหรวดสามสิบม้าขึ้นไปหาพระรามเดโช ลงมา
สมัคสมานเสียจึ่งควร
ฝ่ายท้าวพญาข้าทูลอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมเหน
ด้วยพระราชด�ำหริะทุกประการ สมเดจ์พระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ตรัส
ให้หมืน่ อินทรักษากับพระไชยาทิปะโอรสพระเจ้าเชียงใหม่ เข้าไป
ยังเมืองเชียงใหม่ แลให้หมื่นเพชไพรีหัวหมื่นด�ำหรวดกับม้า
สามสิบม้าไปหาพระรามเดโช ณะ เมืองฝาง ครัน้ หมืน่ อินทรักษา
ข้าหลวง กับพระไชยาทิปะไปถึงพระเจ้าเชียงใหม่จงึ่ ทูลว่า สมเดจ์
พระเจ้าอยู่หัวทรงเมตา อุสาหะเสดจ์พระราชด�ำเนีรยกทับหลวง
ขึ้นมาถึงเมืองล�ำภูน ก�ำหนดให้ลงไปเฝ้า ทรงพระกรรุณาจะเอา
ท้าวพญาลาวทั้งปวงสมัคสมานมอบให้ เหตุ์ไฉนพระองค์จึ่งมิลง
ไปเฝ้า แล้วลอบแต่งทับม้าตีทับพระรามเดโชอันจะลงไปเฝ้า
ทูลอองธุลีพระบาทนั้นอีกเล่า พระองค์ท�ำดั่งนี้ควรอยู่แล้วหฤๅ
บัดนี้พระเจ้าอยู่หัวขัดเคือง ให้เสนาพฤฒามาตปฤกษาๆ ให้เชีญ
เสดจ์ ย กทั บ หลวงกลั บ ยั ง กรุ ง พระมหานคร แต่ ท ว่ า สมเดจ์
พระเจ้าอยูห่ วั ยังทรงพระอาไลยถึงพระองค์วา่ ทับหลวงเสดจ์กลับ
เหนว่าเมืองเชียงใหม่จะตัง้ อยูม่ ไิ ด้ เสียดายทีส่ มเดจ์พระเจ้าอยูห่ วั
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ธรมานพระองค์เสดจ์มา จึ่งให้ข้าพระเจ้าเข้ามาทูล พระองค์อย่า
ได้วิตกเกรงขามท้าวพญาลาวทั้งปวงเลย เปนภาระธุระสมเดจ์
พระพุทธเจ้าอยู่หัวจะระงับการกุลีให้สงบจงได้ พระไชยาทิปะ
ชี้ แ จงพระเดชเดชานุภาพที่ท ้า วพญาลาวเกรงขามให้ ฟ ั ง ทุ ก
ประการ พระเจ้าเชียงใหม่ได้แจ้งดั่งนั้นมีความยินดีนัก
ครัน้ เพลารุง่ เช้าพระเจ้าเชียงใหม่ ก็ยกช้างม้ารีพ้ ลโดยสมควร
ลงมายังเมืองล�ำพูน เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมสมเดจ์พระเจ้า
อยู่หัวทูลฃอโทษที่มิได้ลงมาเฝ้า แลลอบท�ำร้ายพระรามเดโช
ทุกประการ สมเดจ์พระเจ้าอยู่หัวตรัสได้ทรงฟังพระเจ้าเชียงใหม่
กราบทูล แย้มพระโอษฐแล้วมีพระราชโองการตรัสว่า ซึ่งพระเจ้า
เชียงใหม่มิได้มาตามก�ำหนดนั้นเพราะท่านมิได้เชื่อพระบวร
บุญานุภาพสมเดจ์พระพุทธเจ้าหลวง ผู้ทรงพระกฤษฎาภินิหาร
อันประเสริฐตรัสเท่าดัง่ นัน้ แล้ว ก็ให้หาท้าวพญาลาวทัง้ ปวงเข้ามา
เฝ้า จึ่งมีพระราชบริหารตรัสแก่พญาน่าน พญาฝาง แลท้าวพญา
แสนหลวงทั้งปวงว่าเมืองเชียงใหม่เปนเมืองกระษัตรสืบมาแต่
บูราณราชประเพณี พระเจ้าเชียงใหม่เล่าก็เปนกระษัตรสืบสุรยิ วงษ
หลายชั่วแล้ว แลซึ่งท่านทั้งปวงคบคิดกันเปนปรปักษ์ข้าศึกจะรบ
เอาเมืองเชียงใหม่นั้น ถึงมาทะว่าจะได้สมบัดิในเมืองเชียงใหม่
ก็ดี ความทุระยศอันนีก้ จ็ ะปรากฎอยูช่ วั่ ฟ้าดินดูหมีบงั ควร สมเดจ์
พระพุทธเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรรุณาการุญภาพท่านทั้งปวง
และพระเจ้าเชียงใหม่ จึ่งต�ำหรัสให้เราอุสาหะมา หวังจะให้ท่าน
ทัง้ ปวงสามะคีรศสุนทรภาพสะโมสรสุจริตดุจกาลก่อน ท้าวพญา๗
ทั้งหลายจะว่าเปนประการใด ท้าวพญาแสนหลวงทั้งปวงกราบ
ถวายบังคมพร้อมกันแล้วทูลว่า พระเจ้าอยู่หัวโปรดประการใด
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จะกระท�ำตามทุกประการ พระเจ้าเชียงใหม่กราบทูลพระกรรุณา
ว่า ท้าวพญาทัง้ ปวงประนีประนอมแล้ว ข้าพระองค์มไิ ด้มอี าฆาฎ
จองเวรแก่ท้าวพญาทั้งหลาย จะถวายสัจปัติญาณได้ สมเดจ์
พระพุทธเจ้าอยู่หัวตรัสได้ฟังดั่งนั้นดีพระไทย ตั้งแต่นั้นพระเจ้า
เชียงใหม่กับท้าวพญาแสนหลวงแสนเมืองทั้งปวง ก็มิได้มีพิโรธ
อาฆาฎแก่กันต่อไป พระเจ้าเชียงใหม่ก็มิได้กลับเข้าไปเมือง
เชียงใหม่ อยูใ่ นทับหลวงถึงแปดเวร ฝ่ายหมืน่ เพชไพรีกบั พระราม
เดโชก็มาถึง เฝ้าพร้อมกันกับพระเจ้าเชียงใหม่ แลแสนหลวง
แสนเมืองทั้งปวง พระบาทสมเดจ์พระพุทธเจ้าอยู่หัว ก็ตรัสให้
พระราชโอวาทโดยยุตธิ รรม์สามคีรศพระเจ้าเชียงใหม่กบั พระราม
เดโช ก็สิ้นเวรพยาบาทกัน
ครัน้ รุง่ ขึน้ ก็เสดจ์พระราชด�ำเนีรภาพระเจ้าเชียงใหม่แลท้าว
พญาลาวเข้าไปในพระอารามพระมหาธาตุ์เมืองล�ำภูน ก็ให้ท้าว
พญาทัง้ ปวงกระท�ำสัจปัตญิ าณ ถือน�ำ้ พิพทั ต่อพระเจ้าเชียงใหม่ๆ
ก็ ถ วายสั จต่อ สมเดจ์พระพุท ธเจ้า อยู่หัว จ� ำ เภาะพระภั ก ตร์
พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า ซึ่งมิได้อาฆาฎจองเวร
แก่ทา้ วพญาทัง้ หลายเปนสุจริต สมเดจ์พระเจ้าอยูห่ วั ตรัสให้โอวาท
สั่งสอนพระเจ้าเชียงใหม่ แลท้าวพญาลาวทั้งหลายเปนอเนก
บรรยาย แล้วก็เสดจ์พระราชด�ำเนีรกลับเข้ามายังราชพลับพลา
อาศน์ จึ่งด�ำหรัดแก่พระเจ้าเชียงใหม่ แลพระรามแดโชท้าวพญา
แสนหลวงแสนเมืองทัง้ ปวงให้ไปอยูร่ กั ษาเมืองดัง่ เก่า บ�ำรุงประชา
ราษฎรขอบขันทเสมาโดยยุติธรรม์ประเพณีให้ถาวรวัฒนาสืบไป
ครั้น ณ วันอังคาร เดือนอ้าย แรม ๕ ค�่ำ พระบาทสมเดจ์
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ก็เสดจ์พระราชด�ำเนีรยกพยุหโยธาทับออกจาก
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เมืองล�ำภูน และพระเจ้าเชียใหม่ พระรามเดโช ท้าวพญาแสน
หลวงแสนเมืองทั้งปวงก็ตามมาส่งเสดจ์ถึงต�ำบลจอมทองแล้ว
ก็กราบถวายบังคมลา แยกกันไปบ้านเมืองโดยพระราชก�ำหนด
แต่พระไชยาทิปะลูกพระเจ้าเชียงใหม่ แลพญาเด็กชาย๘ กับ
นันทะกะยอสู่นั้น ลงมาโดยเสดจ์พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุท
อิศวรบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว ก็เสดจ์ลงมาถึง
สมเดจ์พระพุทธเจ้าหลวง ณะ เมืองสุพรรณบูรี สมเดจ์พระพุทธเจ้า
หลวง ก็มีพระราชหฤๅไทยปรีดาภิรมยิ่งนัก สรรเสรีญพระเดช
เดโชนุภาพพระราชสมภาร พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวร
บรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั อันเสดจ์ไประงับท้าวพญา
ทั้งปวงให้ราบคาบนั้น...”๙
เหตุการณ์ตอนนี้ในต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า “...สก ๙๖๐
ตัว ปีเปิกเส็ด (พ.ศ. ๒๑๔๑/๔๒) ลาวหนีเสียเมืองหงสาตกเชียงใหม่/
หนีตกล้านช้าง ชาวใต้มาตกเชียงใหม่กป็ นี นั้ แล...” ๑๐ ชาวใต้ในทีน่ นี้ า่ จะ
หมายถึงกองทัพของสมเด็จพระเอกาทศรถ
นอกจากนี้ในต�ำนานเมืองเชียงแสน (พื้นเมืองเชียงแสน) ก็กล่าวถึง
เหตุการณ์ตอนนี้ไว้คล้ายกันว่า
“...จุฬศักพัทได้ ๙๖๐ ตัว ปีเปิดเส็ด ลาวฟื้นเจ้าพระวมังทราหนี
จากหงษาตกมากวนลพุนเชียงใหม่แล้ว ตกไปพยาวตกลงไปล้านช้าง
ที่เก่าเขาหั้นแล ชาวอโยธิยาก็มารบเชียงใหม่บ่แตกเสียคนบ้านนอกไป
พ่องก็ปีเดียวกันนี้แล...” ๑๑
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ฉบับพิมพ์ว่า พระยาเดกซ้าย
ศานติ ภักดีค�ำ, พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ตรวจสอบช�ำระจากเอกสารตัวเขียน
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๕๕ - ๑๖๑.
๑๐
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: ซิลค์เวอร์มบุคส์, ๒๕๔๗),
หน้า ๑๒๕.
๑๑
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๗ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕),
หน้า ๑๖๑.
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ธรอยเชียงใหม่หม้า		
ยังค่อยเป็นเมืองมา		
ลูนนั้นเพกพลิกพา		
ยุทธิเยศโดยได้ส้าย		

อนรรฆา
มิร้าย
นอเรศ เรืองเหย่ (เอย)
เร่งร้ายเมืองมา

นอเรศขอเจื่องเจ้า		
เทียมแท่นเสวยสมบัติ		
แล้วเล่าลูกชายถัด			
หวังว่าจักบางแล้วเล้า		

สาวกษัตริย์
โกฏิเคล้า
เป็นแขก เขยเหย่ (เอย)
เล่าซ�้ำแถมถม

นอเรศผันผราบได้		
เขิงขาบไปอังวะ			
มิเถิงเล่ามรณะ			
รามศวรผู้น้องนั้น			

เมืองพระ
เพื่อนพ้อง
วายวอด วันนั้น
สืบท้าวแทนเมือง

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ความ
สัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่กับอยุธยาตามที่ปรากฏในโคลงมังทรารบ
เชียงใหม่ไว้ว่า
“...สมเด็จพระนเรศวร จึงโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรถ
เสด็จไปยุติข้อพิพาทระหว่างล้านนากับล้านช้างใน พ.ศ. ๒๑๔๓
จนถึง พ.ศ. ๒๑๔๔ สมเด็จพระนเรศวรทรงได้ธิดาพระเจ้า
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ในโคลงมังทรารบเชียงใหม่ กล่าวถึงกรุงศรีอยุธยายกทัพไปตีเมือง
เชียงใหม่ ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชว่า
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เชียงใหม่ไปร่วมแท่น และมี “ลูกชายถัด” ไปเป็น “แขกเขย” แต่
ตามหนังสือไทยรบพม่าว่า สมเด็จพระเอกาทศรถทรงขอธิดาไป
และมีพระทุลองไปด้วย...พ.ศ. ๒๑๔๘ สมเด็จพระนเรศวรเสด็จ
ไปปราบเชียงใหม่แล้ว เสด็จสวรรคตในระหว่างทางไปตีอังวะ
สมเด็จพระเอกาทศรถขึน้ เสวยราชย์แทน (โคลงมังทราตีเชียงใหม่
ออกพระนามว่า “ราเมศวร” ชวนให้คิดว่า “ราเมศวร” คือ
ต�ำแหน่งมหาอุปราช)...” ๑๓
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จากหลักฐานต่างๆ ที่น�ำมาพิจารณาจะเห็นได้ว่า หลักฐานฝ่าย
อยุธยากล่าวถึงการที่สมเด็จพระเอกาทศรถ (หรือสมเด็จพระราเมศวร
ซึง่ เป็นพระนามก่อนขึน้ ครองราชย์) ได้ยกทัพไปเมืองเชียงใหม่เพือ่ ไกล่เกลีย่
กรณีพิพาทระหว่างพระเจ้าเชียงใหม่สาวัตถี กับเจ้าเมืองล้านนาอื่นๆ
โดยเสด็จไปตั้งทัพที่เมืองเถินและเมืองล�ำพูน แต่หลักฐานของฝ่าย
ล้านนาไม่มกี ารกล่าวถึงเรือ่ งนี้ หากกล่าวไว้สนั้ ๆ ว่าทัพเมืองใต้ยกขึน้ มา
เชียงใหม่ นอกจากนี้ในต�ำนานเมืองเชียงแสนได้กล่าวถึงการกวาดต้อน
ผู้คนบ้านนอกไปด้วย
หากเหตุการณ์ในหลักฐานทั้งฝ่ายอยุธยาและล้านนาเป็นเหตุการณ์
เดียวกัน สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระราเมศวร) น่าจะกวาดต้อนชาว
เมืองล�ำพูน ฯลฯ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งทัพกลับมาที่อยุธยา และอาจส่ง
ครอบครัวชาวเมืองล�ำพูนทีก่ วาดต้อนมานีล้ งไปอยูท่ ภี่ าคใต้ ดังทีป่ รากฏ
ในพระราชพงศาวดารว่า “...แลลาวซึ่งต้อนลงมานั้นให้ไปไว้เมืองพัทลุง
เมืองสงขลา เมืองนคร...”
ดังนั้นการกวาดต้อนชาวเมืองล้านนาลงมาอยู่ที่ภาคใต้ของไทย
จึงน่าจะเกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๑๓

เรื่องเดียวกัน, หน้า (๗).

วารสารวิชาการ

๒. เมืองล�ำพูน เมืองขึน้ เมืองนครฯ ทีป่ ระชากรเป็น “ชาวล้านนา”?

สิ่งที่น่าสนใจสืบเนื่องจากการกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองล้านนา
มาอยู่ในภาคใต้แล้ว คือ เมื่อกวาดต้อนมาแล้ว ได้ให้ชาวล้านนาไปตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่ใด หากพิจารณาจากข้อความในพระราชพงศาวดาร ว่า
“...แลลาวซึง่ ต้อนลงมานัน้ ให้ไปไว้เมืองพัทลุง เมืองสงขลา เมืองนคร...”
แสดงว่า เมืองทีม่ กี ารกวาดต้อนครอบครัวล้านนาไปอยูไ่ ด้แก่ เมืองพัทลุง
เมืองสงขลา และเมืองนครศรีธรรมราช
หลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องการกวาดต้อนชาวล้านนาไปอยู่ที่
เมืองนครศรีธรรมราช คือ ในบรรดาเมืองขึ้นของเมืองนครศรีธรรมราช
มีเมืองหนึ่งชื่อว่า “เมืองล�ำพูน” ดังปรากฏหลักฐานใน “ท�ำเนียบ
ข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช” ว่า

๑๔

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๖ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕),
หน้า ๑๗๒.

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

หลวงอินทร์พิไชย นายที่ล�ำพูน ถือศักดินา ๘๐๐ ฝ่ายซ้าย
ขุนเพ็ชรก�ำแหง
ปลัด		
”
๔๐๐
หมื่นเทพรักษา
รอง		
”
๒๐๐
หมื่นพรมอักษร
สมุห์บาญชี
”
”
หมื่นจิตอักษร
”		
”
”
หมื่นสุระบุร		
ี
เป็นสารวัด
”
”
หมื่นกล้า		
”		
”
”		
สิรหิ ลวงขุนหมืน่ ทีล่ ำ� พูน หลวง ๑ ขุน ๑ หมืน่ ๕ รวม ๗ คน...๑๔
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เหตุที่เมืองนี้มีชื่อว่า “เมืองล�ำพูน” สันนิษฐานว่าอาจเป็นไปได้ที่
ชาวล้านนาซึง่ ถูกกวาดต้อนลงมาทีเ่ มืองนครศรีธรรมราชได้มาตัง้ บ้านเรือน
อยู่ที่นี้ โดยยังคงน�ำชื่อเมืองล�ำพูน ซึ่งเป็นชื่อเมืองเดิมมาตั้งเป็นชื่อเมือง
ที่อยู่ใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากชื่อ “ล�ำพูน” หรือ “ลพุน” นั้นเป็นชื่อเฉพาะที่
กร่อนเสียงมาจากชื่อ “หริภุญชัย”
ดั ง นั้ น ชื่ อ “เมื อ งล� ำ พู น ” ที่ ป รากฏว่ า เป็ น เมื อ งขึ้ น เมื อ ง
นครศรีธรรมราชจึงไม่นา่ จะมีทมี่ าอืน่ นอกจากเป็นการตัง้ ชือ่ ชุมชนตาม
ชือ่ เมืองเดิมทีเ่ คยอาศัยอยู่ สอดคล้องกับทีป่ รากฏในพระราชพงศาวดาร
ว่า สมเด็จพระเอกาทศรถตั้งทัพอยู่ที่เมืองล�ำพูน และอาจมีครอบครัว
ชาวล�ำพูนที่ถูกอพยพมา
ส�ำหรับเมืองล�ำพูน ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครศรีธรรมราชนั้น
ปัจจุบนั อยูใ่ นเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และไม่ได้ใช้ชอื่ ว่า เมืองล�ำพูน แต่
มีฐานะเป็น “ต�ำบลล�ำพูน” อยูใ่ นอ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดังที่ปรากฏในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เล่ม ๕ ล - ฮ ว่า

ศานติ ภักดีค�ำ

“...ล�ำพูน ต�ำบลขึ้น อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เคยเป็น
ที่ตั้ง อ.ล�ำพูน ซึ่งภายหลังเปลี่ยนมาเป็น อ. บ้านนา ปัจจุบัน คือ
อ. บ้านนาสาร มีการท�ำเหมืองแร่ดีบุก...” ๑๕
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นอกจากนี้ “ล�ำพูน” ยังเป็นชื่อคลองซึ่งไหลผ่านเมืองล�ำพูน (ดังนั้น
ชื่ อ คลองอาจมาจากชื่ อ เมื อ ง) อั ก ขรานุ ก รมภู มิ ศ าสตร์ ไ ทย ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๕ ล - ฮ อธิบายว่า
๑๕

ราชบัณฑิตยสถาน, อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๕ ล - ฮ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๒๑), หน้า ๑๔๓๑.

วารสารวิชาการ

“...คลอง ยอดน�้ำเกิดจาก ข.ช่องลมใต้ ใน อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี ไหลไปทางทิศตะวันตก ผ่าน ต.ล�ำพูน, ทุ่งเตา,
บ้านนา ไปลงแม่น�้ำตาปี ใน ต.ท่าเรือ อ�ำเภอเดียวกัน กว้าง ๒๐
ม. ยาว ๕๐ กม. มีน�้ำตลอดปี...” ๑๖
นอกจากนี้ร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาในภาคใต้
โดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังปรากฏให้เห็นหลายอย่างดังจะได้
น�ำเสนอต่อไป
หลักฐานที่เกี่ยวกับร่อยรอยทางด้านภาษา จารึก และวรรณกรรม
ล้านนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหี ลายอย่างทีน่ า่ สนใจ โดยเฉพาะในด้าน
ของศิลาจารึก และด้านวรรณกรรม ซึ่งพบหลักฐานทั้งที่เป็นศิลาจารึก
วัดแวง และหลักฐานที่เป็นคัมภีร์ใบลาน ซึ่งพบที่วัดโพธาราม และ
วัดสมุหนิมิต ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้
๑. ศิลาจารึกวัดแวง (สฎ. ๕) หลักที่ ๓๐๔ เดิมเรียกว่า ศิลาจารึก
วัดตะพาน พบที่วัดตะพาน อ�ำเภอเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แต่ไม่สามารถสืบค้นได้ว่า วัดตะพานที่พบศิลาจารึกหลักนี้ตั้งอยู่ที่ใด
และปัจจุบันมีสภาพและร่องรอยทางโบราณคดีอย่างไร เนื้อความของ
ศิลาจารึกหลักนี้กล่าวถึงการสร้างพระพิหาร การอาราธนาพระพุทธรูป
เข้าไว้ในคูหา การฉลอง และการอุทศิ ทีน่ า่ ให้กบั วัดตะแวง ศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้สันนิษฐานถึงที่มาของศิลาจารึกหลักนี้ไว้ว่า
๑๖

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๓๔.

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

๓. ร่องรอยภาษา - จารึก และวรรณกรรมล้านนาในสุราษฎร์ธานี
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“...น่าสังเกตว่า ถ้อยค�ำที่ใช้มีภาษาล้านนา เช่น ค�ำว่า ซาว
แปลว่ายี่สิบ แม่เจ้าค�ำศรี และใช้ตัวเชิง “ร” กับค�ำควบ เช่น สรี
และ พระ ซึ่งเป็นอักขรวิธีของล้านนาและตัวหนังสือก็เป็นรูป
ฝักขามที่ใช้อยู่ในสมัยพระเจ้าติโลกราช จึงน่าพิจารณาต่อไปว่า
พระบรมไตรโลกนาถ อาจจะทรงกวาดต้อนเชลยศึกที่จับได้
เมื่อรบกับพระเจ้าติโลกราช หรือ อาจจะทรงส่งพวกชาวล้านนา
ทีส่ วามิภกั ดิ์ ครัง้ หมืน่ ด้งนครถูกประหารชีวติ มาเป็นใหญ่ในเมืองนี้
เมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๗ โดยประมาณได้หรือไม่...” ๑๗
อย่างไรก็ตามเมือ่ น�ำศิลาจารึกหลักนีม้ าพิมพ์ใหม่ในหนังสือ ประชุม
ศิลาจารึกภาคที่ ๗ ได้มีการอธิบายอักขรวิธีในศิลาจารึกเพิ่มเติมว่า

ศานติ ภักดีค�ำ

“...เมื่อสอบพิจารณาตัวอักษรแล้ว พบว่ามีสระ อะ และ
นิคหิต ในรูปที่เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๓๕ และมีค�ำว่า พระญา
ประวิสรรชนีย์ ซึ่งเริ่มใช้ต้ังแต่ พ.ศ. ๑๙๓๕ เช่นกัน นอกจากนี้
มีตัวอักษรตัว ถ และ ป ซึ่งเป็นรูปที่ใช้มาถึง พ.ศ. ๑๙๗๐ จึง
สรุปได้วา่ น่าจะเป็นจารึกทีท่ ำ� ขึน้ ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๓๕ - ๑๙๗๐...” ๑๘

28

หากศิลาจารึกหลักนี้มีอายุประมาณ พ.ศ. ๑๙๓๕ - ๑๙๗๐ แสดง
ว่าศิลาจารึกหลักนี้น่าจะจารึกในระหว่างรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ซึ่งอาจเป็นหลัก
ฐานยืนยันว่ามีการเคลื่อนย้ายชาวล้านนามาอยู่ในภาคใต้ของไทยตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแล้ว
๑๗
๑๘

ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร, หน้า ๑๘๒.
ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการช�ำระ
ประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี, ๒๕๓๔), หน้า ๑๐๖.

๒. วรรณกรรมพระพุทธศาสนและคัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลานที่พบ
ในอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๒.๑ คัมภีร์ใบลานที่มีการระบุถึงชื่อเมืองในล้านนาโดยตรง
คัมภีร์ที่มีการระบุชื่อเมืองล้านนาพบที่วัดสมุหนิมิต ต�ำบลพุมเรียง
อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ “พฺรมิลินฺทปณฺหาชบัปล�ำภุญฺช”
(พระมิลินทปัณหา ฉบับล�ำพูน) ผูกที่ ๓ - ๕ เป็นคัมภีร์ใบลานเรื่อง
“มิลนิ ทปัณหา” จารด้วยอักษรขอมอยุธยา ภาษาบาลี๑๙ เมือ่ เปรียบเทียบ
เนื้อความพบว่า มีความแตกต่างจากฉบับอยุธยาและฉบับพิมพ์
คัมภีรใ์ บลานเรือ่ งมิลนิ ทปัณหาฉบับนีจ้ งึ ทีม่ คี วามน่าสนใจมาก
โดยเฉพาะการทีป่ กหน้าของใบลานมีระบุวา่ เป็น “ฉบับล�ำภุญชฺ ” ซึง่ น่าจะ
หมายถึงเป็นส�ำนวนทีไ่ ด้มาจากเมืองล�ำพูน แต่ได้มกี ารปริวรรตเป็นอักษร
ขอมแล้ว แสดงให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมบาลีใน
ล้านนากับภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะที่สุราษฎร์ธานี ซึ่งอาจมี
ความสัมพันธ์อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายผู้คนจากล้านนามาอยู่ที่
ภาคใต้ในสมัยอยุธยาก็เป็นได้
อย่างน้อยค�ำว่า “ล�ำภุญฺช” ที่หน้าปก อาจจะหมายถึง เมือง
ล�ำพูน ที่ล้านนา หรือ เมืองล�ำพูน ที่บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอาจ
เป็นได้วา่ คัมภีรด์ งั้ เดิมอาจน�ำมาจากเมืองล�ำพูนในล้านนา มาอยูท่ เี่ มือง
ล�ำพูน อ�ำเภอบ้านนาสาร แล้วมีการคัดลอกเป็นอักษรขอม แต่ไม่ว่าจะ
มีที่มาอย่างไร คัมภีร์มัดนี้ถือว่าแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ล้านนากับภาคใต้อย่างชัดเจน
๑๙

โปรดดู ศานติ ภักดีค�ำ, นวรัตน์ ภักดีค�ำ และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, คัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิมิต (สุราษฎร์ธานี:
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔๙.
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๒.๒ คัมภีร์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา คัมภีร์เหล่านี้
แต่งขึ้นในล้านนา แต่ได้แพร่หลายเข้ามาในภาคใต้พร้อมกับการศึกษา
พระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า มีคมั ภีรว์ รรณกรรมพระพุทธศาสนา
ล้านนาพีพ่ บในภาคใต้หลายเรือ่ ง โดยเฉพาะทีจ่ ารขึน้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
และกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น
๑. จักวาฬทีปนี (พฺรจกฺกวาฬทิปนี ผูก ๑ - ๑๐) ผลงานของพระสิริ
มังคลาจารย์๒๐ พบที่วัดสมุหนิมิต๒๑ เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม
รัตนโกสินทร์ ภาษาบาลี
๒. มังคลัตถทีปนี เป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของพระสิริมังคลาจารย์
แต่งที่เมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๗ ๒๒ คัมภีร์เรื่องนี้พบที่วัดสมุหนิมิต
ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา หลายมัด แต่ที่ส�ำคัญคือ มงฺคลทิปนีอฏฺฐ
กถามงฺคลสูตรฺ ผูกที่ ๗, ๙, ๑๔, ๒๐ มีขอ้ ความว่า “สุภมศตุ พุทธฺ สกฺกราช
๒๒๗๒ พฺรวสฺสากับ ๕ เตือน กับ ๑๑ วาร กุกฺกุฏสํวจฺฉรอาสุชฺชมาสภูม
วารกาลปกฺขเอกทสมิติถีฯ จุลสกราช ๑๐๙๑ ปี” ตรงกับรัชกาลพระเจ้า
ท้ายสระ๒๓
๓. พระสารสังคหะ ผลงานของพระนันทเถระ หรือ พระนันทาจารย์
แต่งขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ ราว พ.ศ. ๑๘๔๒ - ๑๘๕๘๒๔ คัมภีร์เรื่องนี้
พบที่วัดสมุหนิมิต ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จ�ำนวน ๑๑ ผูก คือ
พฺระสารสงฺคห ผูก ๒ - ๑๒ ทุกผูกมีข้อความว่า “คาจาง ๑ สลึง ๑ เฟื้อง
ปฺลายเบิย ๑๖๐ พฺรโชติกสางไวส�ำรับสาสฺสนฺน้า มหาบุนมากเปนอุปการ
ศานติ ภักดีค�ำ

๒๐
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แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง), จักกวาฬทีปนี ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔.
๒๑
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๔.
๒๒
สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๔๒๔.
๒๓
ศานติ ภักดีค�ำ, นวรัตน์ ภักดีค�ำ และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, คัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิมิต, หน้า ๒๕.
๒๔
สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย, หน้า ๒๖๒.

ขอเปนปจฺจยฺยแกโภธิยาน” ท้ายเล่มมีข้อความว่า “สพฺพมาสฺสตุพุทฺธ
สกฺกราชได ๒๒๘๖ สุนกฺขสํวจฺฉเรตีกฺกมาส สุกฺรวารสุกฺขจตุติตฺถิย
จุลฺลสกฺขราช ๑๑๐๕ ปี” ตรงกับรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
๔. วชิ ร สารั ต ถสั ง คหะ เป็ น ผลงานของพระสิ ริ รั ต นปั ญ ญา
แต่งที่วัดมหาวัน เมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๘๒๕ พบที่วัดสมุหนิมิต ปรากฏชื่อเรื่อง
ว่า วชิรสารตฺถ ผูก ๑ จปฺปริปุรฺณฺณ อักษรขอมอยุธยา ภาษาบาลี
มี ข ้ อ ความว่ า “พุ ทฺ ธ สกฺ ก ราชได ๒๒๖๗ กุ น เอกศก” ท้ า ยเล่ ม
มีข้อความว่า “มหาพชิรปญฺญาภิกขฺ สุ างไวไนพฺระสาสนา” ตรงกับรัชกาล
พระเจ้าท้ายสระ๒๖
๕. สีวิชัยชาดก สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผลงานที่แต่งขึ้นในล้านนา
อาจจะเป็นทีเ่ ชียงใหม่ คัมภีรเ์ รือ่ งนีไ้ ด้รบั ความนิยมมาก ดังทีพ่ บต้นฉบับ
สี วิ ชั ย ชาดกจ� ำ นวนมากในดิ น แดนภาคเหนื อ ๒๗ คั ม ภี ร ์ เ รื่ อ งนี้ พ บที่
วัดโพธาราม๒๘ และวัดสมุหนิมิต ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ส�ำหรับที่วัดสมุหนิมิต พบที่เป็นใบลานอักษรขอมอยุธยา
หลายผูกดังนี้
พฺระสิวชิ ย ผูก ๑ มีขอ้ ความว่า “นาคสวํ จฺฉเร ๑๐๓๘” (พ.ศ. ๒๒๑๙)
ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พฺ ร ะสิ วิ เ ชยฺ ย ผู ก ๓ มี ข ้ อ ความว่ า “จุ ฬ อหิ สํ ว จฺ ฉ เร ๑๐๕๑”
(พ.ศ. ๒๒๓๕) ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา
สิวชิ ยฺ ยผูก ๑ มีขอ้ ความว่า “จุลลฺ สกฺกราชได ๑๐๗๖ พุททฺ สกฺกราชได
๒๒๕๗ พฺรวสฺสา ปีมเมิยฉสกฯ”
๒๕

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย, หน้า ๓๓๔.
ศานติ ภักดีค�ำ, นวรัตน์ ภักดีค�ำ และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, คัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิมิต, หน้า ๒๔.
๒๗
สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย, หน้า ๑๒๑.
๒๘
ศานติ ภักดีค�ำ, นวรัตน์ ภักดีค�ำ และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, คัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม (สุราษฎร์ธานี: ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๖.
๒๖
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สิวิชัยฺย ผูก ๒ มีข้อความว่า “พุทฺธสกฺกราชไฑ ๒๒๕๗ พฺรวสาปีม
เมิยฉสกแลฯ”
พฺ ร ะสิ วิ ช ยฺ ย ผู ก ๓ มี ข ้ อ ความว่ า “พุ ทฺ ธ สกฺ ก ราชไฑ ๒๒๕๗
พฺ ร ะวสาปี ม เมิ ย ฉสกแล” “พฺ ร ะหฺ มิ จั นฺ โ ชฺ ติ มี ไ จสทฺ ธ าสางไวส� ำ รั ป
พฺระสาสฺนาแลฯ”
สีวิชยฺย ผูก ๔ มีข้อความว่า “พฺรหหฺมิจันโชตมีไจสทฺธาสางไว
ส�ำรัปพฺระสาสฺสหฺนา้ แล พุทธฺ สกฺกราชไฑ ๒๒๕๗ พฺระวสา ปีมเมิย ฉสกแล”
สีวเิ ชยฺย ผูก ๖ จฺปปริปณู ฯ มีขอ้ ความว่า “พฺระหฺมจิ นั โฺ ชตฺมไิ จสทฺธา
สางไวส�ำรัปฺพฺรสาสฺหฺน้าแลฯ สีวิเชยฺย ผูก ๖ ฯ พฺระพุทฺธสกฺกราชไฑ
๒๒๕๗ พฺระวสฺสาปีมเมิยฉสฺกแลฯ” ทั้ง ๖ ผูกนี้ จารในรัชกาลพระเจ้า
ท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา๒๙
จากหลักฐานต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
พระพุทธศาสนาล้านนากับภาคใต้ของไทยได้เป็นอย่างดี

บทสรุป

ศานติ ภักดีค�ำ

จากทีก่ ล่าวมาตัง้ แต่ตน้ จะเห็นได้วา่ ดินแดนล้านนามีความสัมพันธ์
กั บ ดิ น แดนภาคใต้ ข องไทยหลายอย่ า ง ทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นด้ า น
ประวัตศิ าสตร์ หลักฐานต่างๆ แสดงให้เห็นว่ามีการเคลือ่ นย้ายผูค้ นจาก
ล้านนามาอยู่ในดินแดนภาคใต้หลายครั้ง โดยเฉพาะในรัชกาลสมเด็จ
พระราเมศวร รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รวมทั้งรัชกาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
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๒๙

ศานติ ภักดีค�ำ, นวรัตน์ ภักดีค�ำ และธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, คัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิมิต, หน้า ๑๘ - ๒๔.

นอกจากนี้ ยั ง ปรากฏชื่ อ เมื อ งในท� ำ เนี ย บข้ า ราชการเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ว่ามีเมืองล�ำพูน เป็นเมืองขึน้ ของเมืองนครศรีธรรมราช
เมื อ งล� ำ พู น ในปั จ จุ บั น คื อ ต� ำ บลล� ำ พู น อ� ำ เภอบ้ า นนาสาร จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์กับเมืองล�ำพูนในล้านนา
ในด้านภาษาและจารึกนั้น ได้มีการพบศิลาจารึกวัดแวง หรือ
วัดสะพาน ที่อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีร่องรอยอิทธิพลทาง
ภาษาล้านนาหลายอย่างปรากฏอยู่ ทั้งในด้านค�ำศัพท์และในด้านอักขร
วิทยา ซึง่ แสดงว่าจารึกในภาคใต้มบี างหลักทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กลุม่ คน
ล้านนาที่อพยพลงมาอยู่ในภาคใต้จริง
ส�ำหรับในด้านวรรณกรรมนัน้ มีการพบวรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับล้านนาด้วย คือ มีการพบคัมภีรม์ ลิ นิ ทปัณหาฉบับล�ำภุญช์
ซึ่งน่าจะเป็นฉบับที่ได้มาจากเมืองล�ำพูน อันอาจเกี่ยวข้องกับการ
เคลื่ อนย้ ายชาวล้า นนามาอยู่ที่ภ าคใต้ และได้ พ บว่ า มี วรรณกรรม
พระพุทธศาสนาล้านนาในภาคใต้ ทีจ่ ารขึน้ ตัง้ แต่สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
หลายเรื่อง เช่น มังคลัตถทีปนี จักรวาฬทีปนี วชิรัตถสาระ สารสังคหะ
และสีวิชัยชาดก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนาล้านนาในภาคใต้ได้เป็นอย่างดี
ร่องรอยอิทธิพลล้านนาในภาคใต้ทนี่ ำ� เสนอในทีน่ เี้ ป็นเพียงข้อสังเกต
เบื้องต้น ที่ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดต่อไป
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